
ΕΊΓΟΧ εν ΑΘΗΝΑΙΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 1879.13Κ.
Συνίρομή ίτηοία ‘Ελλιίδοί Δρπχ. Μ 

» » Έξωτιρικοΰ »
* ΑΙΕΓΘΤΝΣίε | Είς ούίίνα, έκτος τών ταχτικών αύτής 

λ 'vrt I ανταποκριτών, ατέλλτται ή «ΈφημίρΙί 
Άν Οϋ<ρ Άρρϋΰ ά,ριο. I Τ(5ν Παί&ων» άν»ι> προπληρωμής

0 1ί ίΑίΔΑΡΟΣ

Ό Πίνδαρος ήτο δ μέγιστος λυρικός ποιητής της 
αρχαίας 'Ελλάδος. "Οπως δέ δ "Ομηρος έκαλεΐτο 
καθ’ υπεροχήν ό ποιητής, δ ’Αριστοφάνης δ κωμικός 
καΐ δ Θουκυδίδης δ αιιγγραφεύϊ, οδτω καί δ Πίνδα
ρος ώνομάζετο καθ’ δπεροχήν δ λυριχόί.

Ό Πίνδαρος κατήγετο έξ έπιφανους οίκογενείας της 
Βοιωτίας, γεννηθείς, κατά τινας, έν ταΐς Κυνδς κεφα- 
λαϊς, περί τά 522 π. X., ή, τδ καί πιθανώτερον, δ- 

λίγον τι προγενέστερον της έποχής ταύτης, κατφκει 
δέ έν θήβαις.

Μεΐραξ ετι ών έστάλη όπό τών γονέων του είς ’Α
θήνας, δπου έσποόδασε μουσικήν έν τίρ^σχολείφ τοΰ 
έξ Έρμιόνης Λάσου, τοϋ ίδρυτου της Διθυραμβικής 
ποιήσεως. Ήκροάσατο προσέτι καΐ τούς διακεκριμέ
νους μουσικοδιδάσκαλους Άγαθοκλέα καί ’Απολλό
δωρον- εικοσαετής δέ έπανέκαμψεν είς τήν πατρίδα 
του, Θήβας, καί έκεΐ έτέθη ύπύ τήν διδασκαλίαν δόο 
περίφημων ποιητριών, Μύρτοϋς καΐ Κορίνας έκ Τα
νάγρας.

‘ Ο Πλούταρχος διηγείται, δτι θελήσας ποτέ δ Πίν
δαρος νά συμμορφωθή πρδς τήν συμβουλήν της μιας 
αύτών,—της Κορίνας, τοϋ νά είσάγη είς τά ποιήμα
τα του μυθικά διηγήματα, εϊσήγαγε τοσαΰτα διά μιας, 
ώστε ήνάγκασε τήν διδασκάλισσάν του νά τώ παρα
τήρηση, δτι έπρεπε νά σπείρη διά τής χειρός, καί 
οϋχΐ διά του άνοικτοΰ σακχίου !

Ό Πίνδαρος καΐ ζών ετι έχαψε μεγάλην ύπόλη. 
ψιν παρ’ άπασιν ανεξαιρέτως τοΐς Έλλησιν- άλλά καΐ 
αύτύς ούδεμίαν έκαμνε διαφοράν μεταξύ τών έλλη- 
νίδων πόλεων, άλλά πάσας καΐ πάντας έπηνει κατά 
τάς περιστάσεις καΐ τήν άξίαν των. Ένεκα δέ τής γε
νικής ταύτης ύπολήψεώς του, καΐ της έξιδιασμένης ευ- 
λαβείας του πρδς τά θεία, οί Ιερείς του έν Δελφοΐς 
Μαντείου τψ εΐχον παραχωρήσει ιδιαιτέραν σιδηράν 
έδραν, έφ’ ής καθήμενος έψαλλεν δμνους είς τδν 
’Απόλλωνα.

‘Ο Πίνδαρος έποίησε πολλά, άλλ’ έξ δλων τών 
ποιημάτων του έντελή διετηρήθησαν μέχρις ήμών τά 
καλούμενα Έπινίχια, είτε φδαΐ &ptapSst>rtxat. Έκ 
τών λοιπών τινών μέν τεμάχια μόνον, άλλων δέ ά-
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πλώς τά δνάματα έφθασαν μέχρις ήμών. Δυστυχώς 
τά ’Επινίκια άπετέλουν μικράν μέρος τών ποιημάτων 
αύτοΰ· διότι έκτος αύτών έγραψεν 3/1 νους πρδί τούς 
θεούς, παιάνας, διθυράμβους, προσάδια, (^ϊδάς διά 
τάς λιτανείας), παρθένια (ωδάς τών παρθένων), ό- 
πορχήματα. {ώοάς χορού), σχόλιά (χρδάς τοΰ ποτού), 

•■δρήνου^ και ίγχώμια, εϊτε πανηγυρικούς ηγεμόνων 

καΐ άλλων μεγάλων καί ενδόξων άνδρών,
Ό Πίνδαρος ήτο άνθρωπος θεοσεβής καί διά τούτο 

απανταχού τών ποιημάτων του παρατηρεΐται το πρδς 
τά θεία βαθύ σέβας τοο.

Τά ’Επινίκια διαιρούνται είς τέσσαρα βιβλία, έγκω- 
μιάζοντα νίχας κέρδηθείσας έν τοΐς ’ Ολυμπιακόΐς Πο
δικοί.*,  Νεμεακοΐς, καί 'Ισθμιακοί? άγώσιν· ώστε ό Πίν
δαρος ήτον ό κοινός έγκωμιαστής τών νικώντων είς τινας 
τών τεσσάρων έκείνων μεγάλων έλλη νικών άγώνων.

'0 Πίνδαρος άπέθανεν δγδοηκοντούτης την ήλικίαν 
έί ακολουθών έκτοτε νά κατέχη μίαν τών περιφανών 
θέσων έν τή ίστορίφ τής παγκοσμίου φιλολογίας.

Έν Βώλψ τη 1η Φεβρουάριου 1379.

Κύριε συντάχτα της αίφημ. των Παίδων,it

Φιλοφρονήσατε, παρακαλώ, είς τάς στήλας της μι
κρός έφημερίδος τών Παίδων, την επομένην βραχεΐαν 
έκθεσιν τών τελευταίων ωρών της ζωής ένός τών μι
κρών συνδρομητών αύτής, ήτις πιστεύω θέλει άνι- 
γνωσθή μετ’ ενδιαφέροντος καΐ ώφελείας παρά πάντων 
τών μικρών αύτής άναγνωστών,

Ό Μιχαήλ Σ. Μιχαηλίδης ήτο, ώς γνωρίζετε, εί; 
τών πρώτων συνδρομητών τής Έφημ τών Παίδων— 
καί είς τών ύλίγων, οϊτινες έπανειλημμένως ελαβον 
τδ βραβείο ν διά τήν λόσιν τών ' Ιερογραφικών έρωτή- 
σεων· ήτο παιδίον ευφυές καΐ είχε καρδίαν τρυφεράν 
καΐ αισθήματα δψηλά- άλλά δυστυχώς πρό 4 ή 5 έ- 
τών έπαθεν έκ ραχίτιδας, ήτις ού μόνον τήν μορφήν 
τοΰ σώματος ήλλοίωσεν, άλλά καΐ συχνάκις έρριπτεν 
αύτδ είς τήν κλίνην, βασανίζουσα διά σφοδρών πόνων 
τό άσθενές αύτοΰ σαρκίον,

’Επί τέλους καιά τά μέσα ’Ιανουάριου είς τοιαότην 
περιήλθεν άδυναμίαν, ώστε πάντες, ούδ’ αύτοΰτοΰ ίδιου 
εξαιρούμενου, ένόμισαν, δτι ευρίσχετο περί τό τέλος τής 
ζωής αύτοΰ. Ένφ δέ εδρίσκετο είς τήν κατάστασιν 
ταύτην, περί τό μεσονύκτιον τής 1 Φεβρυαρίυ έγείρεται 
ύλίγον της κλίνης καΐ ίδών τούς γονείς αύτόϋ καί τι- 
νας άλλους φίλους παρακαθ η μένους περί τήν κλίνην 
αύτοΰ, έξεφώνησε,« Πάτερ μου, μήτερ μου, φοβούμαι.»

«Διατί τέκνον μου ;» ήρώτησεν δ πατήρ.
«Διότι άποθνήσκω, - άπεκρίθη ό παΐς,» καΐ πρέπει

νά προσευχήθήτε είς τόν Θεόν υπέρ έμοϊ.
Πάντες τότε κλίναντες γόνυ περί τήν κλίνην του 

ύψωσαν τάς καρδίας των έν προσευχή· πριν δέ έγερ- : 
θώσιν, ό παΐς είπε, «σταθήτε, διότι και έγώ θέλω νά ' 
προσευχηθώ.» Έγείρας δέ μικρόν τήν κεφαλήν αύτοΰ, 
έξεφώνησε τά έξης· «Πάτερ μου ούράνιε, δός μοι τό 
Πνεύμα σου νά μέ παρηγόρηση είς τήν παρούσαν πε- 
ρίστασιν, -χάρισε με πίστιν άκράδαντον,—συγχώρη
σε τά πολλά άμαρτήματά μου καί έςασφάλισε τήν 
ψυχήν μου είς τάς χεΐρας τοΰ Σωτήρος μου Χρίστου, 
διά χάρ:ν τοΰ Μονογενούς σου Υιού τοΰ Κυρίου ήμών 
’Ιησού Χριστού. ’Αμήν.»

Μετά τδ άμήν, προσέθηκε, «'Ελθετε τώρα, πάτερ 
μου καί μήτερ μου, νά σάς φιλήσω καΐ νά σάς άπο- 
χαιρετήάω· φέρετε μοι δέ καί άλας τάς άδελφάς μου.»

Οί γονείς τότε πνιγόμενοι είς λυγμούς έπήησίασαν 
καΐ τους έφίλησε καΐ τδν έφίλησαν· ή σκηνή δόναται 
νά ζωγραφήσθή μάλλον ή νά περιγραφή!

Μετά τούτο ίοων φίλην τινα παραμένουσαν έκεΐ, 
έστράφη καΐ πρός αύτήν καΐ μετά γλυκότητος είπε, 
«'Ελα καΐ σΰ, Μ., νά σέ φιλήσω!»

Οΰτω παρηλθεν ή νΰξ εκείνη- τήν δέ πρωίαν έ- 
ρωτήσαντος τοΰ πατρός, έάν ήθελε νά τφ ψάλλωσιν 
ύμνον τινά, άπεκρίθη· «ναι· «Ημείς οί παρεπιδημεί,» 
τόν ίποιον εΐχε μάθει έκ τού παιδικού υμνολογίου 
καί έχει ώς έξης*

1. ‘Ημείς οΐ παρεπίδημοι
Πρδς τήν ουράνιον Σιών,

Έν τή έρήμφ ίλαροΐ,
Νύν ψαλμφδδμεν καθ’ οδόν, 

ι Πώς ή ςυλή σας ή λαμπρά
ΕΙν’ δδοιπόροι καθαρά;

1 Αΰτή co αίμα του Χριστού 
t Έπλόθη, χάριτι Αύτοΰ.

2. ’Ολίγοι χρόνοι, τδ πολύ,
Κι’ ό δρόμος παύει βαθμηδόν,

'Ετι ύλίγοι στεναγμοί,
’Ολίγοι κόποι καθ’ όδόν. 

Χορός. Πώς ή στολή σας κτλ.

3. ΤΩ μακαρία Χαναάν,
Δυνάμεθα στάς δχθας Σου 

Νά ίδωμεν γήν ιλαράν,
Ναόν καΐ πόλιν του θεού.

Χορός. Πώς ή στολή σας, κτλ.

4. Άγρΰπνως ουν μέ προσευχήν
Διαπερώμεν τήν όδόν, 

'Οδόν τραχεΐαν καΐ στενήν,
Πλήν φέρουσαν πρδς τδν Θεόν. 

Χορός. Πώς ή στολή σας, κτλ.
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φόρων τήν Έφη μερίδα τών Παίδων, δι’ ή? άνηγγέλ- 
λετο, οτι έλαβε καί πάλιν τό βραοειον διά τήν λύσιν 
τών 'Ιερογραφικών έρωτηtaiuv, καΐ τφ παρουσιάσθη 
καΐ αΰτό το βραβείον*  άλλ’ ή ψ^χή του ήτο εί; τό 
άλλο έκεΐνο καί μεγαλείτερον βραβέΐον, δθεν καΐ ά- 
τενίσας έπ'ι μικρόν πρός τό γήϊνον, «εύχαριστώ,» είπε, 
καΐ έκλεισεν έκ νέου τους δφθαλμου; του.

Εκτατέ μέχρι τής τελευταίας αύτοΰ στιγμή; ούδεμία 
λ έξις έξήλθεν έκ τοΰ στόματος αύτοΰ*  μικρόν δέ πρό 
αύτής άνοιξα; τούς δφθαλμούς αύτοΰ, περιέβλεψεν 
ίλαρώς πρός πάντας τοός παρισταμενους, ώς έάν έλεγεν, 
«έχετε ύγείαν,ν καΐ άπεπτη έν ήρεμίφ πρός τόν Σωτήρα 
αύτοΰ έν Οόρανφ.

Τοιοΰτον ύπήρίε τό τέλος παιδίου δωδεκαετούς, άνα- 
τραφέντος έν παιδεία και νουθεσίφ Κυρίου, καΐ τοιοΰτος 
δ θρίαμβος τής πίστεως αύτοΰ κατά τοΰ έσχατου κα'ι 
μεγίστου εχθρού τοΰ άνθρώπου,—τοΰ θανάτου.

Είθε πάντες οί μικροί άναγνώσται τής ’Εφημερί
δας τών Παίδων, νά μιμηθώσι τό παράδειγμα τοΰ 
μικρού Μιχαλάκη, ώστε δταν £λθη καί αύτών ή σει
ρά νά άφήσωσι τόν κόσμον τούτον, νά ευρωσι τόν 
Χριστόν πλησίον τής κλίνης των, όποστηρίζοντα καΐ 
παρηγοροΰντα αυτούς κατά τάς σκοτεινάς καΐ τρομεράς 
έκείνας στιγμάς τοΰ θανάτου. Γένοιτο ! Ξ. 

ΠΑ1Δ1ΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

(ύπό Ν. Π. θίοχάρη, έϊ (Ιατρών.)

’άχζοτόάη — Τό παιγνίδιον τοΰτο έπαιζε το ούτως: 
Ό μέν έστρεφε τάς χεΐρας είς τά δπίσω καΐ συνέ
πλεκε τοΰ; δακτύλους έχων τό κοΐλον πρός τά ανω, 
ό δέ έτερος ίστάμενο; μέ τά γόνατα έπί τοΰ κοίλου 
τούτου, καΐ καλόπτων μέ τάς χείρας τά δμματα τοΰ 
πρώτου, τόν ήνάγκαζε νά τόν φέρη είς τό προσδιω- 
ρισμένον μέρος.

’νίκινητίνάα.—Παιγνίδιον είς τό όποιον δ μέν προσ
παθεί νά μετακίνηση τόν άλλον, ό δέ άγωνίζεται νά 
μόνη άκίνητος,

’ Αποδιδρασχίνΰα.—Παιγνίδιον, είς τό όποιον ό μέν 
έκάθητο έχων κλεισμένους τούς δφθαλμούς, (ή καΐ 
άλλος τοΰ έκλειε αύτους ·) οί δέ έφευγον- άμα δέ έση- 
κώνετο ζητών νά εύρη τινά, έκαστος έφρόντιζ ε νά 
προφθάση είς τόν τόπον έκείνου. Τοΰτο τό παιγνί- 
διον σώζεται καΐ σήμερον ολόκληρον, καΐ Ονομάζε
ται, χρυφτΛ ή τυφλομυϊα.

Άπόρρσ.ζίς.—Έϊ.^ζζη άπόρραςκ, οτε έκτυπουν 
τήν σφαίραν, δχι πρός τόν τοίχον, άλλά προς τό έ
δαφος τόσον ■ δυνατά, ώστε άποκρουο/κένη άνεπήάα, 
και πάλιν της έκτυπουν μέ τήν χεΐρα είς τό έδαφος

δ. δέ πλέον αίας χτύπησα; καί ξαναπιάσα; έλογίζετο 
νικητής,

Άρτιάζειν,—Παιγνίδιον κοινότατον, καΐ νυν κα- 
λοόμενον ζυγά ή μονά. Έπαίζετο δέ ούτως: Έλάμ- 
βανέ τις λεπτοκάρυα ή άλλα πράγματα είς την μίαν 
χεΐρα, καΐ κλείων αύτήν ήρώτα άλλον «άρτιος ή 
περιττός είναι ό έν τή χειρί μου αριθμός;» καί έάν 
μέν έπετυγχανεν ό έρωτώμενος έλάμβανεν αύτά, εί 
δέ μή έπλήρωνεν άλλα τόσα*

' Αστραγαλιαμόΐ.—Παιγνίδιον άρχαιότατον καί κοι-, 
νότατον παρά τοΐς 'Έλλησι μέχρι τουδε σωζόμενον 
πλήν μέ πολλά; μεταβολάς καί ώς πρός τό παίζε ιν 
καΐ ώς πρός τό όνομα, έπειδή σήμερον καλείται κότσι.

Αφεντά/§α. —Παιγνίδιον, κατά τό όποιον περιέγρα- 
φον κύκλον, καΐ στέ κοντές μακρόθεν, έρριπτον άστρα- 
κον- δ δέ ρίψας έν τφ μέσφ τοΰ κόκκου ένίκα.

Βααιλίνδα.—Παιγνίδιον, κατά τό όποιον έν παιδίον 
γίνεται μέ λαχνόν βασιλεύς, καΐ προστάζει τά άλλα.

Διαγρα,μμιαμόΐ. — Παιγνίδιον κατά τό όποιον έπαι
ζαν μέ 60 λευκά; καΐ μαόρας πέτρας. ‘Η Δάμα εί
ναι λείψανον του διαγραμμισμοΰ.

άιεάκυστίνάα. — Είδος παιγνιδιού, είς τό όποιον έ
καστος τών παιζόντων προσεπάθει νά έλκόση πρός τό 
μέρος του τόν άλλον έπέκεινά τίνος γραμμής. Καΐ 
τοΰτο είναι έν χρήσει τήν σήμερον,

1 Δ'έζυστίνάα. ■' Η έλκυστίνδα ήτο παιγνίδιον κατά 
τό οποίον έπήγνυον κατά γής δοκόν τρυπημένην είς 
τό μέσον- διά δέ τοΰ τρυπήματος διεπερατο σχοινίον, 
του όποίου τά; ακρας έκράτουν δυο νέοι έχοντε; τά 
νώτα έστραμμένα πρός τήν δοκόν,'Ο δέ έλκυσας διά 
τής βίας τόν έτερον, ώστε νά φέρη τά νώτα αύτοΰ άπδ 
τήν δοκόν ένίκα.

Έπιστραχίσμό;, — Τά παιδιά έρριπτον έπί τών λι
μνών ή θαλασσών όστρακά τινα μόνον έπί τήςέπιφα- 
νείας τοΰ υδατος ούτως, ώστε τό δστρακον έπήδα πολ
λά κι; έωσοΰ έβυθίζετο. Ήρίθμουν τά πηδήματα, καΐ 
ουτινο; τό δστρακον έπήδα περισσότερον, έκεΐνο; ένίκα.

Έρετίνόα ή Φαινίνάα.—Είς τοΰτο τό παιγνίδιον 
οί παιδες έπαιζον τήν σφαίραν κτυποΰντες άλλήλους, 
πλήν προσεποιοΰντο δεικνόοντες, ότι ήθε λον νά κτυπή- 
σωσί τινα καΐ αίφνιδίως έκτόκουν άλλον.

*7 μα ντε λιγμόί. —Έπαίζετο ούτως: Έδιπλωνον λα>- 
ρίον τι εί; πολλά; διπλόα;, καί έπειτα ένέβαλλον ξύ
λινη ν περόνην, ό δέ έπιτυχών τήν πρώτην,διπλόην τοΰ 
λωρίου, ένίκα. Τοΰτο γίνεται άπαράλλάκτως καΐ σή
μερον καΐ δνομάζεται λωρίον, (τουρκ.) καΐσι.

Α'υνόαέισ/ιός.—Είς τό παιγνίδιον τοΰτο έπήγνυον 
πάσσαλόν τινα είς τήν γήν, καΐ έπειτα έκτυπων αύτόν | 
μέ έτερον πάσσαλον, ό δέ έκδαλών αύτόν δι’ ένός ■ 
κτυπήματος, ένίκα. ί
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Κολλα&ισμάς. — Κολλαίισμό; έλέγετο, δτι τις I- 
κλείε τους δφδαλμοδς μέ τάς ιδίας αύτοΰ χεφας, ώςε 
νά μή βλέπΐ(], ή έπιπτε τά ’πίστομα’ άλλος δέ τις 
χτύπων αύτδν έλεγε, «Πότερος τετόπηχε; καί άν τδν 
ευρισζεν, ενικά. Καί τοΰτο σώζεται τήν σήμερον.

(άκολοιΛεΐ)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΤΕ.

Οοτως Ονομάζεται τδ πτηνδν, τοϋ όποίοο τήν εικόνα 
έχοοσιν, ένώπιον αύτών οί μικροί άναγνώσται τής έφ. 
τών Παίοων. Έλαδε δέ τδ όνομα τοΰτο ένεκα τών 
πτερών τά όποια φέρει έπΐ κεφαλής, καθ’ Sv τρόπον 

οί γραμματείς χαί άλλοι ένασχολοόμενοι είς τδ γρά- 
φειν φέροοσι τά κονδύλια μεταςδ τοΰ ώτδς καί τής 
κεφαλής.

Ό Γραμματεδς εΐναι- πτηνδν έκ τών μεγάλειτέρων, 
διότι έχει μήκος περί τοΰ; τριΐς πόδας. καΐ εΐναι χρώ
ματος βαθέος ψαρού πλήν τών πτερών τής κεφαλής, 
άτινα εΐναι μαύρου.

Ό Γραμματέας εΐναι αύτόχΟων τής Νοτίου ’Αφρι
κής, καί παρέχει μεγάλας υπηρεσίας εις τους κατοί
κους τών μερών εκείνων καταδιώκων καΐ κατατρώ- 
γων τούς πολυειδεις οφεις, τοδς άφΟονούντας είς τά 
δασώδη έκεΐνα μέρη, δέν πτοεΐται δέ οόδ’ ές αύτοΰ τοΰ 
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Κόβρα—άλλά τδν προσβάλει καί τδν καταβάλει.
Τά πρδς τοΰτο όπλα εΐναι τδ φοβερόν ράμφος, μ'εέν 

μόνον κτύπημα τοΰ όποιου θραύει τήν κεφαλήν τών β- 
φεων,καί αί πτέρυγες τιττάς τελευταίας ταότας μεταχει
ρίζεται ώς οπλον αμυντικόν, κάλυπτων δι’ αδτών τάς 
κνήμας του, δταν προσβάλωνται ύπδ τών δφεων, καί 
ώς έπιθετικδν, τυπτων δι αδτών τάς κεφαλάς αδτών, 
όπως συνήθως βλέπομεν τάς περιστεράς νά κάμνουν είς 
τάς πρδς άλλήλας διαμάχας των, έπιδεςίω; μεταχειριζο- 
μέναςτάς πτέρυγας αυτών άντί ροπάλυ. Ό Γραμματεδς 

μας λοιπδν οΰτο; άρμοζε νά δνομασδ^ κάλλιον ςρα- 
πώτηζ ή γραμμαχ&όζ!

Εΐναι 3δ καί πολύ άδηφάγος· περιηγητής τις φο. 
νεόσας ?να τούτων καί άνοίξας τδν στόμαχον αύτοΰ 
εύρεν έν αύτιρ 11 μεγάλας σαύρας, 1 ( μικράς χε
λώνας, μέγαν αριθμόν εντόμων, καί τρεις δφεις, οσον 
ανθρωπίνου βραχίονας παχεις!! j

Εΐναι δέ και ταχύς τούς πόδας καί έν γένει Sv τών ι 
σπανίων και περιέργων πτηνών, δσα έφάνησαυ έπΐ ' 

της έπιφανείας τής γής μας.

Οί άδζλφώ, τοΰ ’Ιωοηφ προοχονοΰντΐί αύτόν.
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Οι άΰελτρο'ι τοϋ 'Ιωσήφ προσχυνουντετ αυτόν 

Έν ΑΙγ όπτφ.

Εΐς τδ βιβλίον τής γενέσεως άναγινώσκομεν, βτι ό νε-. 
ώτερος τών υίών τοΰ Ιακώβ, ’Ιωσήφ, ώνειρεόθη, δτι 
αύτδς καί οί Αδελφοί του ήσαν είς τδν άγρδν καί έ
δεναν δεμάτια, καΐ δτι τδ ίδικόν του δεμάτιον έστάθη 
δρθιον, τά δέ τών αδελφών τοο έπεσαν και τδν έπρο- 

σκυνησαν.
Ή διήγησις του ύνείρου τούτου καί άλλου τινδ;, 

τδ όποιον εΐδεν μετ’ δ λίγο ν, οτι δ ήλιο; καΐ ή Σελήνη, 
καί ένδεκα αστέρες έπεσαν καΐ τδν προσεκύνη ϊαν, 
διήγειρον κατ’ αύτοΰ έτι μάλλον τδν φθόνον τών α
δελφών του, οΐτινες και πρδ τούτου τδν έμισουν, διότι 
ήτο ό αγαπητό; υίδί τοΰ πατρδ; αύτών, και όχι μόνον 
τδν έξυορισαν διά ταΰτα, άλλά καΐ άπεφάσισαν νά τδν 
θανατώσουν, καί τελευταίο? τδν έπώλησαν ώ; δοΰλον 
εί; του; ’Ισμαηλίτα; έμπορου;, οΐτινες τδν μετεπώλη- 
σαν ω; τοιοΰτον εί; τδν ΓΙετεφρήν, τόν αρχηγόν τών 
σωματοφυλάκων του Φαραώ.

Ή προηγούμενη είκών παριστα τήν πλήρωσιν τοϋ 
δνείρου έκείνου — Οί αδελφοί τοΰ Ιωσήφ φαίνονται 
πεσμένοι έπί τά πρόσωπα αότών προσχυνοΰντεζ είς 
τδ πρόσωπόν τοΰ νόμιζαυ,ενυ άρχοντας της Αίγυπτου, 
τόν ιοιοναύτών άΑελφόυ * Ιωσήφ.

Μας διδάσκει δέ τήν άλήθειαν της διακηρύςεω; τη; 
’Αγία; Γραφής, δτι δ Θεδ; κάμνει τά πάντα νά συν- 
εργώσι πρδ; τδ καλόν έκείνων, οΐτινες τδν άγαπώσι 
καΐ φυλάττουσι τά; έντολά; του. Οί αδελφοί τοϋ ’Ιω
σήφ πωλοΰντες αδτδν ένόμισαν, on τδν κατέστρεψαν 
διά βίου, άλλ’ ΐσα, ίσα, αΰτή ή πραςίς των συνήργη- 
σεν εί; τήν άνΰψωσιν αύτοΰ εί; τδν βαθμόν τοΰ άντι- 
βασιλέω; της Αίγυπτου.

' Η όπακοή εί; τδ θέλημα τοΰ θεού εΐναι τδ ασφα
λέστατο? έχέγγυον ού μόνον τη; μελλοΰση; άλλά καΐ 
τή; παροΰση; ήμών ευδαιμονίας. «’Αρχή σοφία; φόβο; 
Κυρίου, καΐ τδ νά άπέχη τι; άπδ τοϋ κακόϋ συνεσι; ’»

ΚΑΛΛΟΝΗ THE ΕϊΤΧΩΡΗΕΕΩΕ,

Έξ δλων τών αρετών αί δποΐαι έςωραιζουσι τδν άν · 
θρώπινον χαρακτήρα καμμίαάλλη δέν εΐναι άίιερα- 
στοτέρα καΐ έπιθυμητοτέρα άπδ τδ συγχωρητιχόν 
πνεύμα, 'Η καρδία, ή όποια δέν ευσπλαχνίζεται εί; 
τά; συμφορά; τών άλλων, ή άρνειται νά συγχώρηση 
τά έξ άμελεία; ή έκ προθέσεω; σφάλματα τοΰ μετα- 
νοοϋντος, δστις ίκετευτικώ; ζητεί τοϋτο, πρέπει νά ήναι 
ού μόνον λιβίνη άλλά καΐ ύστερημένη όλων έκείνων 
τών εύγενών ιδιοτήτων, αί δποΐαι ώρίσθησαν παρά 
θεοΰ νά υψοΰν κα’Γέξωραΐζουν τά; ψυχάς τών άν- 
θρώπων.

Εί; τήν λέξιν συγχώρησές όπάρχει μαγευτική τι; 
γλυκότης, ήτις έμφαίνει παν 5,τι εδγενέ; καΐ γενναΐον. 
‘Οποίαν δ’ υψηλήν ευγένειαν αναγγέλλει, δπόταν έ- 
ςέρχεται έκ τών χειλέων τοϋ άδικηθεντός, ή άλλως 
πω; παθόντος άνθρώπου, όσα; περιφρονών τό αγενές 
πνεϋμα τή; έκδικήσεω; δέν ζητεί ν’ άποδώση κακόν 
άντΐ κακού, άλλά γαληνιαιως καΐ εύγενώ; κηρύττει 
συγχώρησιν πρδν τδν πταίστην αύτοΰ, άν καί οδτος 
δυνατόν νά διάκηται λίαν έχΟρικώς πρδ; αύτόν I

Άλλ’ ή καλλονή αΰτη τή; συγχωρήσεως καταφαί
νεται είς δλην αύτοΰ τήν λαμπρότητα εΐ; τδν χαρα
κτήρα τοϋ Σωτήρος ήμών Χριστοϋ. Καΐ έν αύτή τή 
αγωνία τοΰ Σταυρού ή άγια αύτοΰ καρδία έξέχεε τήν 
πρδ; τού; εχθρού; αύτοΰ εύμένειαν. Δέν έπετίμησε 
τούς διώκτα; και ‘ φονεΐ; αύτοΰ, άλλά θερμή καΐ τρυ
φερά συγκίνησι; διέλαμπε διά τοΰ μειδιάματος έπί 
τοΰ ουρανίου του προσώπου, ένιρ μέ δφθαλμοΰς εύ- 
σπλάγχνω; πρός τδν ούράνιον αυτού Πατέρα ύψου- 
μένους έφώναςε, «Πάτερ συγχώρησον αυτούς, διότι δέν 
γνωρίζουν τί κάμνουν!»

Δέν άπορρέουσιν δλαι αί χριστιανικαί άρεταΐ άπδ 
τοΰ συγχωρητικοΰ πνεύματος, τδ όποιον έμφαίνεται εί; 
τδ έίαιρετικδν τοϋτο παράδειγμα ; Δέν προτρεπόμεθα 
δέ καΐ ήμεΐ; άπανταχοϋ τοΰ Εύαγγελίου νά συγχω- 
ρώμεν τοΰς πταίστα; μας; «Έάν δέν συγχωρήτε εί; 
τούς άνθρώπου; τά πταίσματα αύτών, ούδέ ό Π-ιτήρ 
σας ό ούρα νιος θέλει συγχωρήσει τά πταίσματά σας.»

Βεβαίως, έάν όπάρχη τι εί; τήν άνθρωπώην καρδιάν, 
τδ όποιον νά κάμνη τήν ψυχήν άςίαν τών καθαρών 
καΐ άγίων σκηνών καΐ απολαύσεων τοΰ ούρανοΰ, καΐ 
νά διεγείρη είς αύτήν αισθήματα άγια πρδ; τδν πλη
σίον του, τοϋτο εΐναι τδ πνεϋμα τη; συγχωρήσεως — 
πνεύμα μεγαλοψυχίας, τδ όποιον έκτιμα τήν ευτυχίαν 
τών όμοιων του, καΐ δέν άρνεΐται νά δωρήση εί; τδν 
μετανοοϋντα πταίστην τό μόνον δώρον, δπερ ή καρδία 
του τόσον πολύ επιθυμεί, τήν συγχώρησιν.

Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ.
ιιΤδ έίής συμβάν είναι σχεδόν θαύμα. Τρεις ψυχαϊ 

σώζονται θαυμασίως άπδ βεβαίου θανάτου, ένιρ ατ,ι- 
μό; τι; κατασταθεΐς κλέπτη; έν ώρα κακού πειρα
σμού, εύρίσκει τδν θάνατον άντ’ έκείνων. Πρδ δόο μη
νών κάτοικος τοΰ Γενΐ Μπαχτσέ, Όσμάν έφέντης, 
έζήτει τά μέσα τού νά έπισκευάση τήν οικίαν του, ή- 
τις άπδ τών χιόνων μάλιστα τοΰ χειμώνος ήτο πολύ 
βεβλαμμένη καΐ έτοιμόρροπος. Επειδή δέ ή κατάςα- 
σίς του δέν τφ έπέτρεπε τήν δαπάνην ταύτην, έζήτη
σε? άγοραστήν διά δόο φολόάόες Ιμαρετίου (φοίδάς 
Ονομάζεται τό δικαίωμα τοΰ λαμβάνειν διά βίου καθ’
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φανευόμενος βιά τήν έπιτυχίαν τών σταφυλών του, ήδί- 
λησε νά σύρη τδ παραπέτασμα, διά νά ϊδη τήν όπι
σθεν αυτού ζωγραφιάν τοΰ άντιπάλου τού*  μόλις βμως 
ήπλωσε τήν-χεϊρά του και ευθύς έννόησε τήν άπάτην 
του, καί έξεφώνησεν, — «Ένίκησες, ώ Παρράσιε, διότι 
εγώ μεν ήπάτησα πτηνά, σΰ δέ καλλιτέχνην.»

Λέγεται προσέτι, ότι μετά ταΰτα 0 Ζεΰξις έζωγρά- 
φησε παΐδα κρατούντα σταφυλάς, άλλ’ έπειδή τά πτη
νά ήλθαν πρδς αύτάς, δργισθείς διά τδ εργον του, είπε, 
« Καλλίτερον έζωγράφησα τάς σταφυλάς παρά τόν πάι- 
δα, διότι άν καί τούτον έντελώς έζωγράφιζον, τά πτη
νά βεβαίως θά έφοβοΰντο νά πλησιάσωσι πρδς τάς 
σταφυλάς!»

—Τρεις άνδρες κατά τήν μαρτυρίαν άνδρών κρι- 
τικωτάτων δέν εΐναι έλπίς ν’ άναφανώσιν έπί τής γης 
γήςι ό Όμηρος, ό Αριστοτέλης και δ Αρχιμήδης,

έκάστην δύο άρτους έκ τινσ; ευσεβούς κληροδοτήμα
τος,) καί ευτύχησε νά εκποίηση αδτοΰς άντΐ 10,000 
γρ οσίων. Λαβών τδ ποσόν τούτο είς χαρτονομίσματα 
έχάρη πολΰ, καί άπερισκέπτως άνεκοίνωσε τήν τύχην 
του είς γείτονα φίλον, οστις εύθΰς έπενόησε νά κατα 
σταθή κύριος τών χρημάτων έκείνων. Πρό τινών ή
μερων, λοιπόν, είσήλθεν ου το; διά νυκτδς είς τήν οι
κίαν τοΰ Όσμάν, καί διά της λάμψεως λύχνου τίνος 
εΐδεν, δτι τδ κιβώτιον, έν ψ ύπήρχον τά χρήματα, έ- 
κειτο μεταξύ τών κλινών τοΰ άνδρός και της γυναικδς 
αύτοΰ· Πώς νά λάθη τά χρήματα χωρίς νά τοΰς έ- 
ξυπνήση ; Εύθΰς έπινοει τά έξης. Πλησίον τών γονέων 
ύπήρχε κοιτίς, καί έν τή κοιτίδι τέκνον 6 ή 7 μηνών. 
Ό κλέπτης λαμβάνει τδ νήπιον, καί τδ καταθέτει είς 
περίφρακτον τόπον πλησίον τοΰ κοιτώνος· φρονεί δέ 
δτι τά κλαύμοτα τοΰ παιδιού θέλουσιν έξυπνίσει τοΰς 
γονείς, καί οτι ουτοι Οέλαυσι σπεύσει νά τδ ζητήσωσι, 
τότε δέ θέλει εΐσθαι καιρός νά πράΐη αύτδς δ,τι ήθελε, 
μείνας μόνος. Τά πράγματα συνέβη σαν τφ δντι, ώς 
προεΐδεν. Οί γονείς άκούσαντες τάς έλεεινάς κραυγάς 
του παιδίου εγείρονται, καί έξέρχονται του κοιτώνος 
διά νά τδ ευρωσιν δ δέ κλέπτης έν τφ μεταξύ τούτφ 
άρχίζει τήν έκτέλεσιν τοΰ σκοπού αύτοΰ. Άλλά καί 
ή θεία Πρόνοια ήγρύπνει· ό καιρδς ήτο κακδς, άνε 
μοστρόβιλος δ’ ισχυρότερος τών πραλαβόντων ανατρέπει 
τήν σεσαθρωμένην κατοικίαν, και έν φ οί τρεις κάτοι
κοι σώζονται, δ έπιθυμήσας τήν περιουσίαν τής οικο
γένειας θάπτεται ύπδ τά τρίμματα. Έπεσε νεκρδς κτυ- 
πηθείς άπδ δοκόν καταπεσουσαν έπί τής κεφαλής του, 
καί τής δποίας καρφίον διετρύπησε τδ κρανών του, 
Ό ’ Οσμάν καί ή σύζυγος του δέν έδύναντο νά κατα- 
λάβωσι τήν νυκτερινήν μετάστασιν τού τέκνου των 
άλλ’ έννόησαν ευθύς τδ συμβάν, δτε, άποβάλλοντες 
τά χώματα διά νά εόρωσι τά πράγματά των καί τάς 
15,000 γροθιών, εΰρον τδν νεκρόν έχοντα ετι τήν 
χεΐρα έπι τών χαρτονομισμάτων! Ταΰτα πάντα έβε- 
βαιώθησαν δί άστυνομικής άνακρίςεως.»

(Έκ τής γαλλικής ’Εφημερίδας τής Κωνσταντινουπόλεως.)

Διαγώνισμα μεταξύ δύο αρχαίων διάσημων 
ζωγράφων.

‘Ο Ζεΰξις καί Παρράσιος, δόο ζωγράφοι περιφημό
τατοι, διηγωνίβθησάν ποτέ πρδς άλλήλους, διότι φιλο- 
νικεία ήγέρθη μεταξύ των τις αύτών ήτο δ έξοχώτερος.

Οΰτω λοιπόν ό μέν Ζεΰξις έζωγράφησε σταφυλάς 
τοσούτιρ ζωηράς καί φυσικάς, ώτε έκτεθείσας, τά πτηνά 
άπατηδέντα προσήλθον διά νά τάς φάγωϊτν,' Ο δέ Παρ. 
ράσιος είκόνισεν έν παραπέτασμα, τόσον ζωηρόν καί τό
σον προς τδ άληθές όμοιάζον, ώστε δ Ζεΰξις, δπερη-

Μ ήχος των μεγίστων ποταμών τό5 χόσμου.

1. Ή Αμαξών έχει μήκος 5,400 χιλιομέτρων
2. Ό Νείλος » 5,800 η
3. Ό Ύαγκ-τσέ-Κιοΰκ » 4,600 »
4. Ό Χοάγ-χο είτε κί

τρινος ποταμός (Κίνα) 
δ Μισουρης (Β. Ά- 
μερικ.) δ 'Γενισέης 
καί Όβυς (Σιβηρία) » 3.500 Β

5. Ό Άμοΰρ (Β. Άσία) » 3,450 β

6. Ό Νίγερ (’Αφρική) » 3,400 »
Ί.Ό Μέϊ-Κίγκ (Μεσ, 

Άσία) καί δ Άγιος 
Λαυρέντιος (Β. Άμερ.) » 3,300 Β
Ό Βόλγας καί Λέ
νας (’Ρωσσία) δ Μισ- 
σισσίπης καί Άρκάν- 
σας (Β. Άμερ.) » 3,000 Μ

S. Ό Τσάν-Λουέν ή
Σαλουέν (Άσία) « 2,900 »

9. Ό Λαπλάτας (Ν. Ά
μερ καίΔούναβις, » 2,800 Β

10. Ό Ινδός (’ Ασία) » 2,600
11. Ό Ευφράτης καί 

Γάγγης » 2,500
12. Ό Όρενόης καί δ 

’Ερυθρός ποταμός (Άμερ.) 2,400 »

« ϊψώνω τοΰ; όφθαλμο-i; μου πρ4ς τά δρη, πόθεν θέλει 
έλθει ή {ϊοήθειά μου;

‘Η βοήθειά μου έρχεται «ηό τοΰ Κυρίου, τοΰ ποιήσαντος 
τόν οόρανόν καί τήν γήν.υ (Ψαλμ. ρκά. 1, 2.)
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Εύχαρίοτω; ήκοόσαμεν περί τή: έκδόσεως καΐ μέ ϊσην εί>· 
χαρίστησιν ίλάδομεν άνά χεΐρας τόν πρώτον αριθμόν νέου 
τινό; μηνιαίου περιοδικού διά παιδία, «41 διάπλασί; τών 
παιδων» καλουμίνου- διότι γνωρίζομε», ίτι ή τάξις τών παί- 
6ίων παρ’ ήμΐν πολλά όλίγα έχει τά τερπνά καί άμα διδακτι
κά άναγνώσματα.

■ Άνοίξαντες όμως αύτά δέν ήδυνήθημεν, είμή νά λυπηθώ - 
μεν, άναγνόντες έν αύτή τή άρχή αύτοϋ δημοσιευόμενα ώς 
βέίαια περί τής «Έφημερίδο; τών Παιδων» πράγματα, 
τά όποια είναι ίν τελώ; ψευδή· κλίνομε» οέ νά πιζεύ- 
σωμεν, ότι έγράφησαν έξ εσφαλμένων μάλλον πληροφοριών 
ή έκ κακή; προθέσεως, διότι δέν δυνάμεθά ποτέ νά φαντα*  
σθώμεν, ότι οί συντάκται τοιούτον τίτλον φέροντος καΐ 
τοινότον σκοπόν προτιθεμένου περιοδικού, δποΐον ή δ ι άπλ α- 
σ ις, ήτοι ή ή θ ι κ ή μ ό ρ φ ω σ ι ; τών παιδων, ήθε- 
λόν ποτέ κακοβούλως εί; τό πρώτον αυτών βήμα δια
δώσει ψευδή καθ' ένός τών συναδέλφων περιοδικών*  λέγο· 
μεν δέ ψεύδη, διότι ή «Έφημερΐ; τών Παιδων,» ούδέποτε 
ούτε ΰπό τής Ιερά; Συνόδου, ούτε ύπδ τοΰ υπουργείου τών 
’Εκκλησιαστικών άπηγορεύθη (τους παρακαλοΰμεν δε νά δη. 
μοσιεύσωσι τάς περί τούτου έγκυκλίους) άπ’ έναντίας φιλοξε
νείται εί; τάς οίκογενεία; πολλών έκ τών κληρικών τής τε ί- 
λευβέρα; Ελλάδος καΐ τή; άλλοδαπής, '

Ημείς γνωρίζσντε; έξ ιδία; μακρά; πείρα; πόσον έπίμο- 
χθον καΐ δαπανηρόν εΐναι καΐ δποία; ύπομονή; καΐ αόταπαρ- 
νήσεως έχει χρείαν ϊν τοιοϋτον έργον, θά χαρώμεν άν ίδωμεν 
«τήν μέν Διάπλασιν τών ΙΙαίδων» ύποστηριζομένην άρκούν- 
τως υπό τοΰ κοινού, ώστε νά δύναται νά επαρκή εί; τάς 
άναγκαίας δαπάνα; τη;, του; δέ συντάκτας αύτή; μή άπο- 
κάμνοντας άγαθοποιούντα; 8ι’ αύτής τά μ·κρά παιδία τής 
πατρίδες μα;. Ταΰτα χάριν άμαρτήματος, εί; 3 ά κ ο u σ ί ω ς 

τών’ βείαίω; δπέπεσαν οί συνάδελφοι ιιτή; Διαπλάσεω; 
παιδων» ώ; προς τήν «Έφημερ. τών Παιδων.»

τών

Κρίσεις Τύπου
Περί της "Εφημερίδας των Παιδων.

—Έρωτηθείς ποτέ ό συντα'ζτης τή; «Εστία;,» ποιαν 
εφημερίδων έθεώρει κατάλληλοτέραν διά παιδία κ.τ.λ. έγρα- 
φεν iv τφ 97φ δελτίφ τη; τά έξης, «Τήν Εφημερίδα 
τών II α ί δ ω ν ft ε ω ρ ο ϋ μ ε ν καταλληλοτέραν.»

(Έ στ ί α)
— Έχομεν προ ήμώντά δώδεκα φύλλα τοΰ λήξαντο; έτους 

1878 εί; ‘έν τεύχος δε δεμένα. Εΐναι μικρά έγκυχλοπαιδεία, 
περιέχουσα φυσικήν Ιστορίαν, μύθους, ποιήσει:, διηγήματα, 
Ιστορίαν, ανέκδοτα παραγγέλματα, ίερογραφιζάς έρωτήσει;, 
πληθΰν αναγκαίων γνώσεων, στατιστικών, γεωγραφικών καΐ 
Ιστορικών, πιρΐ υγιεινής, περί τεχνών καΐ ίπιστημών καΐ έν 
γίνει Ο,τι έπιμέλεια μακρά δόναται νά περισυνάγω χρήσιμον 
ίκπαντό; ξένου περιοδικού καΐ βιόλίου.

Πάντα δέ ταΰτα στολίζονται και έξηγούνται δι’ εικόνων 
έκλελεγμένων μετά φροντίδο; καΐ καλώ; έξειργασμένων. 
Μανθάνομεν, ?τι τό παιδικόν τοΰτο περιοδικόν έπδίδοται εί; 
πολλά; χιλιάδα; αντιτύπων, 6,000 νομίζομεν, άλλά τοσοσ
τον χρήσιμον κρίνομεν αυτό καί ένιαϊον εί: τό ειδό: του 
όχι μόνον έν 'Ελλάδι, άλλά καί μεταξύ τών έκδιδομένων άλ- 
ί,αχοΰ, ώστε θά έπεθυμοόμεν νά έόλέπομεν αύτά εί; πάσαν 
οικίαν. Είναι φίλο; πολύτιμος πάση; οικογένειας, πτωχής ή 
πλούσιας· είναι δέ τόσον εύθηνόν όσον οδδέν άλλο βιβλίον. Οί

γονείς οί θέλοντες νά αποκτήσω οι τά τέκνα των τήν πρδ; καλά; 
άναγνώοει; κλίσιν δέν δύνανταΐ νά κάμωσικαλλιτέ'ραν έκλογήν.

(Στο ά.)
— Μετά χαρά; προσαγορεύαμεν καί κατά το ίτο; τοΰτο τό 

πολλοΰ λόγου άξιον, καΐ πολλών ώφελειών τή Ελληνική νϊο- 
λαίφ πάροχον περιοδικόν «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ.» 
Τό σπουδαΐον τούτο φύλλον εισέρχεται ήδη εί; τό δωδέκατον 
έτος, χωρίς ποσώς νά διακόψη τήν σταθερά» καί συνε·' 
χή πορεία» του, διοχετεϋον τοί; έρασταΐς του γνώσεις πρακτι
κά;, ήθικά;, Ιστορικά; καί ποικίλας, ίπιδιώκον τήν έπΐ πραγ- . 
ματικοτςτων, καΐ τούτων ίκλεκτών, έγκυψιν τή; Ελληνική: 
κοινωνίας*  διό συνιστώμεν, τήν άνάγνωσιν αύτοϋ τοΐς πασι.

«Ό Φ ο ί ν ι ξ.» Πατρών.
—"Εχομεν όπ' ίψιν τό πρώτον φυλλάδιο» τοΰ 1ΙΓ έτους'τή; 

καλλίστη; ταύτης καί μόνης έν Έλλάδι Έφημερ, τώνΗαίδων. 
Τό περιοδικόν τοΰτο άπαξ τοϋ μηνός ίκδιδόμενον παρέχει είς 
τοΰ; μικρού; αΰτοΰ άναγνώστα; ύλην τερπνήν <ίμα καΐ διδα
κτικήν, Είναι οΰτω; είπεϊν ώς αποθήκη πολλών ώφελίμων καί 
στοιχειωδών γνώσεων. Βιογραφίαι ίπισήμων άνδρών, ιστορι
κά, διηγήματα ηθικά, φυσική Ιστορία, μύθοι, αινίγματα, ιδού 
ή ΰλη τή; Έφημερίδο; τών Παιδων, ήτι; άληθώ; διά τούτο ; 
έκπληροΐ τόν έαυτή; προορισμόν, καΐ δύναται νά χρησιμεύση | 
παρά πάση οικογένεια, ώ; 0 πρώτο; διδάσκαλος τοΰ μικρού 
εκείνου πολίτου, Οστις είς αύτήν μάλιστα τήν τρυφεράν ήλι- 
κίαν έχει άνάγκην νά διΐαχθή τήν άρετήν καΐ οίωνεΐ παίζων I 
νά μάθη όσα θά τφ χρησιμεύσωπν εί; τήν μέλλουσαν αύ- ; 
τοΰ ηλικίαν. Κοσμείται δέ καΐ δι' ώραίων εικόνων καΐ ή έτησία 
αύτή; συνδρομή εί,αι μ ία μ ό ν η δραχμή. «ΝέαιΊδέα ι.» ί

—Ή Έφημερΐ; αΰτη καίτοι συντασσομίνη διά πάίδας έμ- | 
περιέχει ίλην τόσον ποικίλην καΐ τοσοΰτον διδακτικήν, ώστε I 
είλικρινώς συγχαίροντε; τόν έκδότην αύτής, συνιστώμεν τό 
φύλλον είς του; ομογενείς ήμών. ·\) Μέντωρ» Σμύρνη;.
« Η Έφημερϊς τών Παιδων ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΙ τάς συναδέλ

φου; αύτή; Στοάν, Ιηλέγραφον, Νέα; Ιδίας, Παλιγγενεσίαν, 
Αλήθειαν, Εστίαν καΐ άλλα; Αθηναϊκά;, έκ των Επαρχιών 
και τοϋ Εξωτερικού ίφημερίδα; διά τάς δπέρ αύτή; εύμενεϊ; 
κρίσεις καΐ συςάσεις των, δίαθεόα ιοί δ’αΰτάς, ότι θέλει προσπα
θήσει καΐ είς τό μέλλον ού μόνον τάς συστάσεις των ταΰτα; 
νά οικαιώση, άλλά καΐ νέων παρ' αύτών νά άξιωθή διά 
νέων βελτιώσεων περί τήν έκδοσιν αύτής.Jiiffii τοΰ εμ τώ τ.ροηγονμένω φΰλλφ αίνΐγματος. "Γε λ ο;—Π ό ελ ος.

Τό έλυσαν οί έξ ’Αθηνών Χρηστός Γ. Γεράκη;. Δ. 1, Κουρ- 
τόόίας,Στ.Έμμ. Νικολούσης, ' Τδρα; Μ. I. Σάθα;, 'Αλεξάν
δρειά; II. Π Ζαγκλής, καΐ Στ. Ν. Τρα5ανάρο;,

Αί λύσει; τών αινιγμάτων πρέπει νά φθάνουν εί; ’Α
θήνας τό πολύ κατά τήν ]8ην έκάετου μηνό;.

A X HIΓ Μ Α
Διοικώ δλα τά ζώα—αυτή ή υπόστασί; μου ! 
' Επειδή και μέ κατέχει τών έμψύχων ή πληθΰ;. 
Κ1’ ομω;, έάν έξετάσης τίνε; εΐναι οί γονείς μου, 
Μίαπρόϋεοι; θά μάθης καΐ εις παχυλό; ίχθΰς. Σ.,,.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. Ποϊο; προσομοιάζεται μέ άμπελον;
2· Ποιος είναι ό πρώτος δμνο; αγγέλων & άναφεράμενος 

εί; τάς Γραφά;;
3. Τί άναφίρεται περί τοΰ πρώτου κονδυλίου (πίνα;) εί; 

τήν Γραφήν;


